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LÍNGUA PORTUGUESA
Tempo de fazer amigos
Porque, como disse e repito, amizade é uma força
poderosa; prima em primeiro grau do amor, com uma
função muito especial: Afugentar a solidão e nos ajudar
a ser felizes!
O tempo de fazer amigos é na infância.
A teoria, verdadeira lenda urbana, tem lá seus
fundamentos: de fato, as amizades da infância têm um
valor qualitativo inquestionável: a pureza, o
desinteresse, o gostar pelo gostar regido pela empatia,
consolidado na vizinhança da carteira escolar, na divisão
do lanche no recreio...
Quando não pesa o que você tem ou
deixa de ter. E não importa o que você vai ser quando
crescer. Quando conveniência não tem significado
algum. E o senso de oportunidade se resume a ter tempo
t
para brincar juntos.
Quem, como eu, tem amizades
construídas na maternidade – que o diga Abraão, dois
dias mais novo e amigo desde então – sabe mensurar
com exatidão a grandeza das relações construídas na
inocência da infância.
Mas na medida em que o tempo passa –
e a maturidade nos lapida emocionalmente – começamos
a enxergar o valor da amizade em qualquer tempo – de
preferência o tempo todo, em todas as fases da vida.
E posso atestar, com a chancela de uma
vida dedicada a construir
struir amigos: o culto à amizade é
uma ação das mais poderosas que conheço. É, sem
dúvida, transformadora. Engrandecedora. É, talvez,
nosso traço mais humano. Abro aqui um parêntese para
uma ponderação: amigo e amizade não são – embora
pareçam – a mesma coisa.
isa. Porque amigo – aquele do
peito e para sempre – é seletivo.
Acontece e só permanece forjado nas
experiências compartilhadas e no tempo – criaturas que
jamais irão mudar, esteja você na opulência ou na
decadência. Não sem razão, eles são contados na palma
p
da mão. A amizade, por outro lado, é plural. Irrestrita.
Só depende da nossa disposição.
Para fazer amizade é preciso estar
disposto, por exemplo, a tratar bem. A conhecer o outro,
a entendê-lo, valorizá-lo.
lo. E essa disposição – quem me
conhece sabe disso – eu tenho desde o berço.

Por temperamento e graça divina,
conservo este hábito desde que me entendo por gente. O
que me faz seguir nesta eterna semeadura do bem,
colhendo amizades onde quer que vá. Os novos amigos
são sempre bem vindos. Os antigos trabalhos para que
permaneçam. E mesmo aqueles que desgarraram no
tempo-espaço
espaço da vida, levados pelas circunstâncias para
mais longe, um dia descobrirão que estou à porta, numa
missão de resgate e de apego. Pois se tem uma
circunstância que não admito
adm é a perda de amigo - nem
pra lonjuras; nem tampouco por vicissitudes da vida.
Amizade feita é amizade mantida.
Costumo dizer que sou um colecionador de amigos. E –
acredite – esta é uma coleção vasta. É, também, eclética.
Tenho amigos de várias nacionalidades.
nacio
Credos.
Condições sociais. Tenho amigos de todas as idades - de
Dona Hermosa, com seus 104 anos, e Teotônio Neto, 98,
à garotada que aderi e incorporei das amizades com
meus filhos e netos.
E me enriqueço - como ser humano com todos eles. Porque,
que, como disse e repito, amizade é
uma força poderosa; prima em primeiro grau do amor,
com uma função muito especial: Afugentar a solidão e
nos ajudar a ser felizes!
Fonte: http://portalcorreio.com.br/noticias/TEMPO
portalcorreio.com.br/noticias/TEMPO-FAZER-AMIGOS.aspx Em
24/06/17 às 12h00, atualizado em 24/06/17 às 11h49 | Por Roberto Cavalcanti

1. Segundo o texto, o autor ao falar sobre amizade,
expressa que:
A. Temos amizades construídas na maternidade.
B. O amigo é seletivo, não muda,
mu esteja você na riqueza
ou no empobrecimento, são contados na palma da
mão.
C. As relações de amizades são construídas na inocência
da infância.
D. Amigo e amizade são para sempre.
E. O tempo de fazer amigos é só na infância, porque têm
um valor qualitativo inquestionável.
2. Pois se tem uma circunstância que não admito é a
perda de amigo - nem pra lonjuras; nem tampouco
por vicissitudes da vida.

Segundo o fragmento do texto acima o autor quis
dizer que:
A. Amizade feita é amizade mantida.
mantida É prego batido
ponta virada, ninguém
inguém desfaz.
B. O que não admito é a perda de amigo, caso possa
perder, numa missão de resgate e de apego vou lá e
trago de volta.
C. Que começamos a enxergar o valor da amizade em
qualquer tempo – de preferência o tempo todo, em
todas as fases da vida, do novo ou velho, do crente ao
ateu.
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D. Não importa a condição de tempo, lugar ou modo, o
que não admito é perder um amigo, nem pela
distância; nem tampouco por acasos que acontecem
cotidianamente
te ou os altos e baixos da vida.
vida
E. Por temperamento e graça divina, conservo este
hábito desde que me entendo por gente por sempre
preservar minhas amizades.
3. Mas na medida em que o tempo passa...
Em conformidade com a palavra grifada na medida em
que:
I. É uma locução conjuntiva casual.
II. Pode ser substituído por: à medida em que.
III. Na medida em que corresponde a “tendo em vista
que”, “já que”, “uma vez que”.
IV. Pode ser substituído pelo porque.

Segundo o texto, a figura de linguagem apresentada é
um(a):
A.
B.
C.
D.
E.

Metáfora.
Antítese.
Comparação.
Metonímia.
Eufemismo.

7. Porque,, como disse e repito, amizade é uma força
poderosa.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, e III apenas.
I, II e IV apenas.
III e IV apenas.
II e IV apenas.
I, III e IV apenas.

4. Sobre aspectos gramaticais a respeito do processo de
formação das palavras, analise a palavra destacada no
trecho a seguir:

No fragmento acima o porque pode ser substituído
por:
A.
B.
C.
D.
E.

Conjunção explicativa pois.
Conjunção subordinativa final, uma vez que.
Conjunção subordinativa causal, porquanto.
Subordinadas Adverbiais Causais já que.
Conjunção explicativa além do quê.

8. ...à garotada que aderi e incorporei das amizades com
meus filhos e netos...

E me enriqueço - como ser humano - com todos eles.
Os verbos destacados são RESPECTIVAMENTE:
Logo, enriquecer é:
A.
B.
C.
D.
E.

Derivação parassintética.
Derivação imprópria.
Derivação regressiva.
Justaposição.
Derivação prefixal.

5. ...Afugentar a solidão e nos ajudar a ser felizes!
São sinônimo deAfugentar,, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Desviar.
Aproximar.
Enxotar.
Espantar.
Repelir.

6. As figuras de linguagem são recursos de
nosso idioma para tornar as mensagens que emitimos
mais
expressivas
e
significativas.
Tais
recursos podem ampliar o significado de uma oração,
assim como suprir lacunas de uma frase com novos
significados.
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A. Pretérito perfeito do indicativo - Pretérito perfeito do
indicativo.
B. Pretérito imperfeito do indicativo - Pretérito perfeito
do indicativo.
C. Pretérito imperfeito do subjuntivo - Pretérito
imperfeito do indicativo.
D. Presente do subjuntivo - Pretérito mais-que-perfeito
do indicativo.
E. Futuro do presente do indicativo - Pretérito perfeito
do indicativo.
9. Qualquer desvio das normas gramaticais pode ser
considerado um vício de linguagem.
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Segundo o texto acima o vício de linguagem expresso
é um(a):
A.
B.
C.
D.
E.

Cacófato.
Arcaísmo.
Pleonasmo.
Barbarismo.
Ambiguidade.

10. Considerando o processo de formação de palavras,
assinale a alternativa CORRETA.
A. A palavra “empatia” é formada pelo procede
derivação prefixal e sufixal.
B. A palavra “mensurar”” é formada pelo processo de
derivação prefixal.
C. A palavra “vicissitudes”” é formada pelo processo de
derivação imprópria.
D. A palavra “consolidado”” é formada pelo processo de
derivação por justaposição.
E. A palavra “perda” é formada pelo processo de
derivação regressiva.
CONHECIMENTOS GERAIS
11. República Velha é a denominação dada à primeira
fase da República brasileira, que se estendeu da
Proclamação da República em 15 de novembro de
1889 até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio
Vargas.

12. O Estado Novo é o nome que se deu ao período em
que Getúlio Vargas governou o Brasil de 1937 a
1945. Este período ficou marcado, no campo político,
por um governo ditatorial.
São consideradas como realizações
r
e fatos deste
período, EXCETO:
A. Censura aos meios de comunicação (rádios, revistas e
jornais) e às manifestações artísticas como, por
exemplo, teatro, cinema e música.
B. Criação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
em 1943, garantindo vários direitos aos
trabalhadores.
C. Criação da Justiça do Trabalho, da carteira de
trabalho, salário mínimo, descanso semanal
remunerado, jornada
nada de trabalho de oito horas e
regulamentação do trabalho feminino de menores de
idade.
D. Investimentos em infra-estrutura
infra
e ênfase no
desenvolvimento industrial (criação da CSN –
Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Vale
do Rio Doce).
E. O AI-5 (Ato Institucional
stitucional número 5), considerado o
mais duro golpe na democracia brasileira.
13. João Pessoa está entre as cidades mais antigas do
Brasil. É a mais populosa e de maior economia da
Paraíba.
De acordo com dados fornecidos pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sobre a
cidade de João Pessoa, é CORRETO afirmar que:

Sobre a República Velha é CORRETO afirmar que:
I. Marechal Deodoro da Fonseca assume como
primeiro presidente da República.
II. Poder econômico e político nas mãos das
oligarquias paulista e gaúcha.
III. Após a renúncia de Deodoro em 1891, assume a
presidência outro militar: Floriano Peixoto.
IV. Primeira Constituição Republicana Brasileira é
promulgada
em
1891:
voto
aberto,
presidencialismo, manutenção de interesses das
elites agrárias, exclusão das mulheres e dos
analfabetos do direito de voto.
V. Política do Café-com-Leite:
Leite: alternância no poder
de presidentes gaúcha e paulistas.
VI. Região Sudeste é privilegiada nos investimentos
federais, principalmente os setores agrícola e
pecuário.
VII. O cacau é o principal produto brasileiro de
exportação.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV apenas.
V, VI e VII apenas.
I, III, IV e VI apenas.
II, III, IV e VI apenas.
I, II, IV, V e VI apenas.

I. O bioma característico é a Mata Atlântica.
II. A População estimada em 2016 foi de801.718
habitantes.
III. As cidades de Cabedelo e Conde são limites norte
e sul de João Pessoa respectivamente.
re
IV. Elevado à condição de
d cidade com a denominação
de Filipeia, em 05-08-1585.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e II apenas.
II e III apenas.
III e IV apenas.
I, II, III e IV.
I e IV apenas.

14. A mata Atlântica é um tipo de vegetação brasileira,
também denominada
da de floresta latifoliada tropical.
Em sua fase original era a segunda maior floresta
tropical do Brasil e uma das mais ricas em
biodiversidade do mundo.
Sobre a Mata Atlântica é CORRETO afirmar que:
I. No passado ocupava o litoral brasileiro desde o Rio
Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, devido ao
3
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intenso desmatamento que aconteceu efetivamente
durante o século XX, hoje resta algo em torno de 5%
do total original, preservadas pelo relevo acidentado
que dificulta a exploração.
II. A mata Atlântica foi intensamente degradada por
vários motivos, dentre eles as principais são: a
ocupação urbana, mais da metade da população
brasileira habita a costa do país; a produção cafeeira,
cafeei
a extração do pau-brasil.
III. O clima
lima predominante nas regiões de mata Atlântica
é o tropical úmido com temperaturas elevadas e
chuvas abundantes sem apresentação de períodos de
estiagem.
IV. Sua composição florística é extremamente variada. O
estrato superior da floresta é composto por árvores
árvor
mais altas, como as leguminosas, os ipês, o manacámanacá
da-serra,
serra, entre outras. O estrato arbustivo é formado
por espécies arbóreas (jabuticabeiras, palmito-juçara,
palmito
begônias, etc.) que vivem sombreadas pelas árvores
mais altas. Plantas de pequeno porte formam
forma o estrato
herbáceo, como ervas, gramíneas, musgos e plantas
jovens que farão parte dos estratos superiores. As
lianas e epífitas se agregam aos estratos médio e
superior da floresta.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e II apenas.
III e IV apenas.
I, III e IV apenas.
II e IV apenas.
I, II, III e IV.

15. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
anunciou no dia 1º de junho de 2017 a decisão de
retirar o país do tratado que define os compromissos
globais na luta contra os efeitos das mudanças
climáticas.
O
tratado
internacional
rnacional
reúne
compromissos voluntários de 195 países para a
redução de gases de efeito estufa (GEE) nas próximas
décadas. O principal objetivo é manter o aquecimento
global no nível tolerável, entre 1,5 e 2.
O texto acima se refere à(ao):
A.
B.
C.
D.
E.

Acordo de Paris.
Conferência de Estocolmo.
Conferência de Genebra.
Conferência no Brasil.
Protocolo de Kyoto.

16. No dia 13 de dezembro de 2016, o Senado aprovou
em segundo turno a proposta do governo, com
53 votos a favor e 16 contrários a PEC 55. A
aprovação desta proposta
oposta gerou uma série de
manifestações em todo país.
O objetivo desta proposta é:
4
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A. Estabelecer um limite para os gastos do governo
federal durante 20 anos, a partir de 2017, tendo como
base o orçamento do governo em 2016. Gastos com
saúde e educação passarão
pass
a cumprir a regra apenas a
partir de 2018.
B. Dispõe sobre a Seguridade Social e estabelece regras
de transição.
C. Limita em 250 o número de Deputados que integram
a Câmara dos Deputados e cria normas para que
nenhuma unidade da Federação fique com menos de
d
quatro ou mais de trinta representantes.
D. Assegura aos partidos políticos a titularidade dos
mandatos parlamentares e estabelece a perda dos
mandatos dos membros do Poder Legislativo e do
Poder Executivo que se desfiliarem dos partidos
pelos quais forem eleitos.
E. Prever, entre outras medidas, a prevalência do acordo
sobre a lei, regras para o trabalho intermitente e o fim
da contribuição sindical obrigatória e da ajuda do
sindicato na rescisão trabalhista.
17. Em setembro de 2016,
016, a ministra Cármen Lúcia
tomou posse no cargo de presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) no lugar do ministro Ricardo
Lewandowski. Durante o mandato de dois anos, a
magistrada acumulará a chefia da mais alta Corte do
país com a presidência do Conselho
Cons
Nacional de
Justiça (CNJ), órgão de controle do Judiciário.
Cármen Lúcia, é a segunda mulher a presidir o STF.
Dentre alguns aspectos, a presidente do STF tem
postura marcante como:
como
I. Contrária ao foro privilegiado.
II. Votou favorável a Marcha da Maconha,
Maconh da cota
para negros, da união gay e do aborto de
anencéfalos.
III. É defensora da liberdade de expressão, votou pelo
afastamento da exigência de autorização para a
publicação de biografias.
IV. Favorável ao voto obrigatório.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e II apenas.
III e IV apenas.
I e IV apenas.
I, II, III e IV.
II e IV apenas.

18. Relevo é um conjunto de formas que sobressaem na
crosta terrestre, concebidas sob ação de forças
internas e externas denominadas agentes de relevo.
Classifique os agentes de relevo como: (1) Agente
endógeno e (2) Agente exógeno.
( ) Chuvas.
( ) Abalos sísmicos.
( ) Ações do homem.
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( ) Vulcões.
A sequência CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

2, 1, 2 e 1.
1, 2, 2, e 1.
2, 2, 1 e 1.
2, 1, 1 e 2.
1, 1, 2 e 2.

19. Clima corresponde ao conjunto de variações do
tempo de uma determinada localidade. Para
estabelecer o clima de um lugar é necessário analisar
os fenômenos atmosféricos durante um período de,
aproximadamente, 30 anos.
Observe o mapa com os Tipos de Clima do Brasil:
Brasil
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21. Atalho é uma tecla ou um conjunto de teclas de
teclado que ao serem pressionadas, é realizada uma
ação que pode ser a chamada de um determinado
programa ou chamada de uma função de um
programa ou do sistema operacional.
As teclas usadas para fechar o documento
doc
ativo (em
programas que permitem vários documentos abertos
simultaneamente) é:
A.
B.
C.
D.
E.

22. No Word, a ferramenta em destaque na imagem a
seguir significa:

A.
B.
C.
D.
E.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o
tipo de clima característico na cidade de João Pessoa
– PB.
A.
B.
C.
D.
E.

Equatorial.
Tropical.
Semi-árido.
Tropical de altitude.
Tropical Litorâneo.

20. São unidades de geração de energia elétrica, que
utilizam combustíveis fósseis (gás natural, carvão
mineral, óleo diesel, óleo combustível) para
operação. O Brasil possui várias dessas unidades em
operação. O custo da energia elétrica gerada por essas
usinas é, geralmente, mais baixo. Porém, com
queimam combustíveis fósseis para funcionar,
possuem a desvantagem de poluir mais o ar do que os
outros sistemas de geração de energia.
O conceito acima refere-se à:
A.
B.
C.
D.
E.

Usinas termoelétricas.
Usinas hidrelétricas.
Usinas nucleares.
Usina de Energia Solar.
Usina de Energia Biomassa.

Ctrl + F4.
Ctrl + Alt + Tab.
Alt + Esc.
F3.
F4.

Aumentar Recuo.
Diminuir Recuo.
Mover lateral esquerda.
Numeração.
Espaçamento de linha.

23. Sobre o Phishing é correto afirmar que, EXCETO:
A. São mensagens que assumem o disfarce de spam
comercial ou cujos títulos simulam mensagens
comuns.
B. Na maioria dos casos, essas armadilhas são criadas
para obter informações pessoais.
C. Armadilhas que buscam captar senhas para que
possam ser usadas em algum tipo de fraude ou para
transferências bancárias e compras pela Internet.
D. O ponto principal do Phishing é roubar informações
confidenciais de pessoas ou empresas.
E. É o termo usado para referir-se
referir
aos e-mails não
solicitados, que geralmente são enviados para um
grande número de pessoas. Quando o conteúdo é
exclusivamente comercial, esse tipo de mensagem é
chamada de UCE (do inglês UnsolicitedCommercial
E-mail).
24. Em informática, cópia
e
segurança (em inglês:: backup) é a cópia de dados de
um dispositivo
positivo de armazenamento a outro para que
possam ser restaurados em caso da perda dos dados
originais, o que pode envolver apagamentos
acidentais ou corrupção de dados.
Sobre a cópia de segurança é CORRETO afirmar
que:

INFORMÁTICA E LEGISLA
LAÇÃO
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I. Cópias de segurança podem ser simples como o
armazenamento de arquivos em CDs ou DVDs, ou
mais complexas como o espelhamento de um disco
rígido inteiro em um outro disco de um
computador.
II. Existem
em
equipamentos
e softwares mais
sofisticados e específicos que, dentre outras
atividades, automatizam todo o processo de
realização de cópias de segurança, praticamente
sem intervenção do usuário.
III. A frequência com que é realizada uma cópia de
segurança e a quantidade de dados armazenados
neste processo depende da periodicidade com que o
usuário cria ou modifica arquivos.
IV. Arquivos do sistema operacional e que façam parte
da instalação dos softwares de um computador não
devem fazer parte das cópias de segurança.
segur
Eles
podem ter sido modificados ou substituídos por
versões maliciosas, que quando restauradas podem
trazer uma série de problemas de segurança para um
computador.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e II apenas.
III e IV apenas.
I e IV apenas.
I, III e IV apenas.
I, II, III e IV.

25. Assinale a alternativa CORRETA que defina
corretamente o conceito do Excel ou Microsoft
Excel:
A. É um processador de textos amplamente equipado,
projetado para ajudá-lo
lo a trabalhar de forma mais
eficiente quer você passe várias horas por dia diante
do computador ou use um software de processamento
de textos apenas ocasionalmente.
B. É um programa utilizado para criação/edição e
exibição de apresentações gráficas, originalmente
escrito para o sistema operacional Windows e
portado para a plataforma
orma Mac OS X.
C. É um serviço de atualização da Microsoft para os
sistemas operacionais Windows. Éoo responsável por
verificar junto ao Microsoft Update as atualizações
que o Windowsprecisa.
D. É um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas. É
a melhor plataforma
taforma eletrônica para criação de
planilhas. Seus recursos incluem uma interface
intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de
construção de gráficos que, juntamente com
marketing agressivo, tornaram esse aplicativo um dos
mais populares aplicativos de computador até hoje.
E. É uma barreira protetora que monitora e restringe as
informações passadas entre o seu computador e uma
rede ou a Internet. Isso fornece uma defesa contra
pessoas que podem tentar acessar seu computador de
fora do Firewall do Windows
ws sem a sua permissão.
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26. De acordo com a resolução Normativa de Nº 222 de
20 de novembro de 2009,que
2009,
dispõe sobre a Carteira
Profissional do Químico, analise as assertivas a
seguir:
I. A Carteira Profissional do Químico é o documento
pessoal comprobatório do registro profissional em
Conselho Regional de Química.
II. Todo aquele que exercer ou pretender exercer
funções de profissional da Química, é obrigado ao
uso da Carteira Profissional do Químico, obtida no
ato de registro do seu diploma em Conselho
Regional de Química.
III. Exerce função de profissional da Química aquele
que desempenha qualquer das atividades abrangidas
pela Lei nº 2.800/56, Decreto-Lei
Decreto
nº 5.452/43,
Capítulo “Dos Químicos” e pelas Resoluções
Normativas do Conselho Federal de Química.
IV. O profissional que, tendo concluído curso de
Química, ainda não tenha diploma devidamente
registrado, poderá apresentar ao Conselho Regional
de Química uma certidão de conclusão de curso a
fim de obter cédula de identidade profissional
provisória para o exercício de atividades
ativ
de
profissional da Química, válida por 06 (seis) meses,
renovável a critério do Conselho Regional de
Química de sua jurisdição.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
I, II, III e IV.
III e IV apenas.
II e III apenas.
I e IV apenas.

27. O profissional da Química deve, EXCETO:
A. Aceitar interferência na atividade de colega,
antes preveni-lo.
B. Impulsionar a difusão da tecnologia.
C. Apoiar as associações científicas e de classe.
D. Ajudar a coletividade na compreensão justa
assuntos técnicos de interesse público.
E. Examinar criteriosamente sua possibilidade
desempenho satisfatório de cargo ou função
pleiteie ou aceite.

sem

dos
de
que

28. Para obter registro profissional em Conselho
Regional de Química, o interessado deverá
apresentar:
I. Requerimento, em formulário de modelo aprovado
pelo Conselho Federal de Química.
II. Diploma devidamente registrado e certidão de seu
histórico escolar, contendo as cargas horárias
teóricas e práticas.
III. Prova de identidade.
IV. Título de eleitor.

Advogado

V. Prova de estar em dia com o serviço militar (se do
sexo masculino);
VI. Cadastro de pessoa física (CPF).
VII. Seis fotografias recentes, de frente e nas dimensões
de 3cm x 4cm, nos moldes das exigências dos
Institutos de Identificação.
Estão CORRETOS os itens:
A.
B.
C.
D.
E.

III, IV, V, VI e VII apenas.
I, II, III, IV, V, VI e VII.
II, V, VI e VII apenas.
I, II, V, VI e VII apenas.
I, II, III, IV, V e VI apenas.

29. De acordo com a CLT, será suspenso do exercício de
suas funções, independentemente de outras penas em
que possa incorrer, o químico, inclusive o licenciado,
que incidir em alguma das seguintes faltas:
I. Revelar improbidade profissional, dar falso
testemunho, quebrar o sigilo profissional e
promover falsificações, referentes à prática de atos
de que trata esta Seção.
II. Fabricação de produtos industriaiss que são obtidos
por meio de reações químicas dirigidas, tais como:
cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas
plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão
ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou
minerais, sabão, celulose e derivados.
derivado
III. Concorrer com seus conhecimentos científicos para
a prática de crime ou atentado contra a pátria, a
ordem social ou a saúde pública.
IV. Deixar, no prazo marcado nesta Seção, de requerer
a revalidação e registro do diploma estrangeiro, ou
o seu registro profissional
fissional no Ministério do
Trabalho, Indústria e Comercio.
V. Fabricação de produtos e subprodutos químicos em
seus diversos graus de pureza.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV apenas.
I, II, III e V apenas.
I, III e IV apenas.
II, III e V apenas.
I, II, III, IV e V.
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II. Estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis e
políticos.
III. Ter diploma de químico, químico industrial,
químico industrial agrícola ou engenheiro químico,
expedido por escola superior oficial ou oficializada.
IV. Ter,, se diplomado no estrangeiro, o respectivo
diploma revalidado nos termos da lei.
V. Haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado
serviço militar no brasil.
VI. Achar-se
se o estrangeiro, ao ser promulgada a
constituição de 1934, exercendo legitimamente, na
república,
pública, a profissão de químico, ou concorrer a
seu favor a existência de reciprocidade
internacional, admitida em lei, para o
reconhecimento dos diplomas dessa especialidade.
Estão CORRETOS os itens:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
II, III e VI apenas.
I, II, III, e VI apenas
I, II, III, IV, V e VI.
II, III, IV e VI apenas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A República Federativa do Brasil rege-se
rege
nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:
I.
II.
III.
IV.
V.

Independência nacional.
Prevalência dos direitos humanos.
Intervenção dos Poderes.
Repúdio ao terrorismo e ao racismo.
Cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade.
VI. Igualdade entre os Países.
Estão CORRETOS os itens:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV apenas.
II, III, IV, V e VI apenas.
I, II, IV e V apenas.
I, II, III, IV, V e VI.
III, IV, V e VI apenas.

32. Em conformidade com o art. 103 da Constituição
federal de 1988, preceitua que: Podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória
de constitucionalidade, EXCETO:

30. Em conformidade com o art. 326 da CLT, todo
aquele que exercer ou pretender exercer as funções
de químico é obrigado ao uso de Carteira de Trabalho
e Previdência Social, no qual a requisição de Carteira
de Trabalho e Previdência Social para uso dos
químicos, além do disposto no capítulo "Da
Identificação Profissional", somente será processada
mediante apresentação dos seguintes documentos que
provem:

O Presidente da República.
A Mesa do Senado Federal.
O Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Partido político com representação no Congresso
Nacional.
E. Confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional.

I. Ser o requerente brasileiro, nato
ato ou naturalizado, ou
estrangeiro.

33. Na legislação brasileira, é notório que o antecessor
das medidas provisórias fora o decreto-lei,
decreto
que se

A.
B.
C.
D.
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tratava de um instrumento legislativo utilizado
exaustivamente pelo Presidente da República, pois
este que poderia editá-lo. Apesar dos comprovados
abusos feitos pelos decretos-lei,
lei, o legislador da
Constituição Federal de 1988 (CF) enxergou a
importância de um ato normativo excepcional e
célere, que seria utilizado em situações de extrema
relevância e urgência (como coloca o artigo 62 da
CF), criando, assim,
im, as medidas provisórias
inspiradas no modelo italiano.
Sobre Medidas Provisórias, atente para as afirmativas
a seguir:
I. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei, devendo submetê-las
las de
d imediato ao
Congresso Nacional.
II. É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos
políticos, partidos políticos e direito eleitoral.
III. Se a medida provisória não for apreciada em até
quarenta e cinco dias contados de sua publicação,
entrará em regime de urgência, subsequentemente,
em cada uma das Casas do Congresso Nacional,
ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,
todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.
didas provisórias terão sua votação iniciada
IV. As medidas
na Câmara dos Deputados.
V. É permitida a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por
decurso de prazo, por apenas uma vez.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e IV apenas.
II, III e V apenas.
I, II, III e IV apenas.
I, II, III, IV e V.
I, II, III e V apenas.

34. De acordo com a Lei nº 8.027 de 12 de abril de 1990,
que dispõe sobre normas de conduta dos servidores
públicos, são deveres dos servidores públicos civis,
EXCETO:
A. Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e
regulamentares inerentes ao cargo ou função.
B. Ser leal às instituições a que servir.
C. Observar as normas legais e regulamentares.
D. Cumprir as ordens superiores, exceto
excet quando
manifestamente ilegais.
E. Atender com presteza ao público em geral, prestando
as informações requeridas, e protegidas pelo sigilo.
35. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se
se aos brasileiros e aos
8
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estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes,
seguintes EXCETO:
A. É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
B. Todos podem reunir-se
reunir
pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
com
C. Não será admitida ação privada nos crimes de ação
pública condicionada,
condicionada se esta não for intentada no
prazo legal.
D. Não será concedida extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião.
E. Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
36. Sobre os Princípios norteadores do regime-jurídico
regime
administrativo, observe as afirmativas a seguir:
No caput de seu artigo 37 da
d Constituição Federal,
enumera
os
mais
importantes
princípios
administrativos:
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, são estes ainda
os princípios que norteiam a Administração Pública.
I. Tanto a Administração Pública direta ou indireta
in
de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios expressos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal de 1988.
II. Importante citar que: “violar um princípio é muito
mais grave que transgredir
transgredi uma norma. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a
um específico mandamento obrigatório, mas a todo
o sistema de comandos.
III. Importante observar que não há uma hierarquia
entre os princípios, cada um tem sua importância e
não se diz que um prevalece
p
sobre o outro. Cada
caso é que acaba dando mais valor a um ou a outro,
mas isso não quer dizer que exista hierarquia, um
princípio que não seja usado num determinado caso
pode ser o mais importante em outro.
IV. Imperioso relembrar a interpretação, bem
be como, a
validade do princípio da legalidade para o
particular, sendo, que este pode fazer tudo o que a
lei não proíbe e já para o direito público, este só
pode realizar o que estiver previsto em lei, fazer
somente o que a lei permite / determina, sob pena
pen
de ter seus atos anulados. O princípio da legalidade
explicita a subordinação da atividade administrativa
à lei.
Estão CORRETAS as afirmativas:

Advogado

A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
II e III apenas.
I, II, III e IV.
I e II apenas.
I e IV apenas.

37. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello,
conceituando sociedade de economia mista dentro do
Direito Público, elucida: “Pessoa jurídica cuja criação
é autorizada por lei, como instrumento de ação do
Estado, dotada de personalidade de Direito Privado,
mas submetida a certas
as regras especiais decorrentes
desta sua natureza auxiliar de atuação governamental,
constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas
ações com direito a voto pertençam em sua maioria à
União ou entidade de sua Administração indireta,
sobre
remanescentee
acionária
de propriedade particular.” (Curso de Direito
Administrativo, p. 190/191).
São exemplos de Sociedade de Economia Mista,
EXCETO:
A.O Banco do Brasil S.A.
B. O Banco da Amazônia S.A.
C. A Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A.
D.O Banco do Nordeste.
E. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
38. Analise as assertivas a seguir:
I. Revogação - é supressão de um ato administrativo
legítimo e eficaz realizada pela Administração - e
somente por ela - por não mais lhe convir sua
existência.
II. Anulação - invalidação de um ato ilegítimo e ilegal,
realizada pela Administração ou pelo Judiciário.
III. A revogação gera efeitos - EX NUNC - ou seja,
a partir da sua declaração. Não retroage.
IV. A anulação gera efeitos EX TUNC (retroage à data
de início dos efeitos do ato).
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e III apenas.
III e IV apenas.
I, II, III e IV.
I e II apenas.
II, III e IV apenas.

39. A Lei Nº 8.027, de 12 de abril de 1990,
1990 dispõe sobre
normas de conduta dos servidores públicos civis da
União, das Autarquias e das Fundações Públicas, e dá
outras providências, determina que são
s
faltas
administrativas, puníveis com a pena de Advertência
por escrito:
I. Ausentar-se
se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização do superior imediato.
II. Opor resistência ao andamento de documento,
docum
processo ou à execução de serviço.
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III. Recusar fé a documentos públicos.
IV. Delegar a pessoa estranha à repartição, exceto nos
casos previstos em lei, atribuição que seja de sua
competência e responsabilidade ou de seus
subordinados.
V. Retirar, sem prévia autorização,
aut
por escrito, da
autoridade competente, qualquer documento ou
objeto da repartição.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV apenas.
I, III e IV apenas.
II, III, IV e V apenas.
III, IV e V apenas.
I, II, III, IV e V.

40. Sobre Licitação, assinale a opção INCORRETA:
A. A licitação destina-se
se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
B. A licitação será sigilosa, sendo públicos e acessíveis
ao público os atos de seu procedimento, posteriores
ao ato, exceto quanto ao conteúdo das propostas.
C. O procedimento licitatório previsto nesta lei
caracteriza ato administrativo formal, seja ele
praticado em qualquer esfera da Administração
Pública.
D. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua
bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas, salvo nos
casos em que for tecnicamente justificável, ou
o ainda
quando o fornecimento de tais materiais e serviços
for feito sob o regime de administração contratada,
previsto e discriminado no ato convocatório.
E. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da
licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários o autor do
projeto, básico ou executivo, pessoa física ou
jurídica.
41. A Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública, preceitua em seu art. 8º que o executado será
citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida
com os juros e multa de mora e encargos indicados
na Certidão de Dívida
vida Ativa, ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas, EXCETO:
A. A citação será feita pelo correio, com aviso de
recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por
outra forma.
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B. A citação pelo correio considera-se
se feita na data da
entrega da cartaa no endereço do executado, ou, se a
data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias
após a entrega da carta à agência postal.
C. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15
(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a
citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
D. O despacho do Juiz, que ordenar a citação, extingue a
prescrição.
E. O edital de citação será afixado na sede do Juízo,
publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente,
como expediente judiciário, com o prazo de 30
(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis,
a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o
número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o
prazo e o endereço da sede do Juízo.
42. Sobre Atos Ilícitos, atente para as afirmativas a
seguir:
I. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
II. Também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo,
lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
III. Não constituem atos ilícitos os praticados em
legítima defesa ou no exercício regular de um
direito reconhecido.
IV. Quando
do da deterioração ou destruição da coisa
alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo
iminente, o ato será legítimo somente quando as
circunstâncias
o
tornarem
absolutamente
necessário, não excedendo os limites do
indispensável para a remoção do perigo.
erigo.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
III e IV apenas.
I e II apenas.
II, III e IV apenas.
I, II, III e IV.
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44. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a
opção INCORRETA, no que diz respeito aos Vícios
Redibitórios e da Evicção:
A. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo
pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos,
ocultos que
a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe
diminuam o valor.
B. Nos contratos onerosos ou aleatórios, o alienante não
responde pela evicção.
C. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser
conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á
contar
do
momento em que dele tiver ciência, até o prazo
máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de
bens móveis; e de um ano, para os imóveis.
D. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou
abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa
for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da
entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo contaconta
se da alienação, reduzido à metade.
E. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto,
além da restituição integral do preço ou das quantias
que pagou à indenização pelas despesas dos contratos
e pelos prejuízos que diretamente resultarem da
evicção.
45. A sociedade constitui-se
constitui
mediante contrato escrito,
particular ou público, que, além de cláusulas
estipuladas pelas partes, mencionará:
I. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e
residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma
ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios,
se jurídicas, denominação, objeto, sede e prazo da
sociedade.
II. Capital da sociedade, expresso em moeda corrente,
co
podendo compreender qualquer espécie de bens,
suscetíveis de avaliação pecuniária, a quota de cada
sócio no capital social, e o modo de realizá-la.
realizá
III. As prestações a que se obriga o sócio, cuja
contribuição consista em serviços, as pessoas
naturais incumbidas
ncumbidas da administração da sociedade,
e seus poderes e atribuições.
IV. A participação de cada sócio nos lucros e nas
perdas.
V. Se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente,
pelas obrigações sociais.

43. Das Causas que Impedem ou Suspendem a
Prescrição, NÃO corre a prescrição, EXCETO:
A. Entre os cônjuges, na constância da sociedade
conjugal.
B. Entre ascendentes e descendentes, durante o poder
familiar.
C. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou
curadores, durante a tutela ou curatela.
D. Estando vencido o prazo.
E. Contra os ausentes do País em serviço público da
União, dos Estados ou dos Municípios.
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Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, III e V apenas.
II, III, e IV apenas.
I, II, III, IV e V.
I, III, IV e V apenas.
I, II, IV e V apenas.

46. Além de outros previstos no Código Civil, são
deveres das partes, de seus procuradores e de todos
aqueles que de qualquer forma participem do
processo:

Advogado

I. Expor os fatos em juízo conforme a verdade.
II. Não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de
fundamento.
III. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou à defesa do direito.
IV. Cumprir com exatidão as decisões
cisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços
à sua efetivação;
V. Declinar, no primeiro momento que lhes couber
falar nos autos, o endereço residencial ou
profissional onde receberão intimações, atualizando
essa informação sempre
pre que ocorrer qualquer
modificação temporária ou definitiva.
VI. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de
bem ou direito litigioso.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III, IV, V e VI.
II, III, IV e VI apenas.
I, II, III, IV e VI apenas.
III, IV, V e VI apenas.
II, III, IV, V e VI apenas.

47. Em conformidade com o NCPC, em seu Título III,
analise as assertivas a seguir, sobre Nulidades:
I. Quando a lei prescrever determinada forma sob
pena de nulidade, a decretação desta não pode ser
requerida pela parte que lhe deu causa.
II. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade.
III. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão.
IV. É nulo o processo quando o membro do
Ministério Público não for intimado a acompanhar
o feito em que deva intervir.
V. Anulado o ato, consideram-se
se de nenhum efeito
todos os subsequentes que dele dependam, salvo,
a nulidade do ato que sejam independentes.
pendentes.
VI. O erro de forma do processo acarreta unicamente
a anulação dos atos que não possam ser
aproveitados, devendo ser praticados os que forem
necessários a fim de se observarem as prescrições
legais.
Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV apenas.
II, III, IV e VI apenas.
I, II, III, IV e VI apenas.
III, IV, V e VI apenas.
I, II, III, IV, V e VI apenas.

48. Considera-se
se inepta a petição inicial quando,
EXCETO:
A. Lhe faltar pedido ou causa de pedir.
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B. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses
legais em que se permite o pedido genérico.
C. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
D. Contiver pedidos incompatíveis entre si.
E. Faltar o valor da causa.
49. Sobre Recursos, assinale a opção INCORRETA:
A. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido
diverso.
B. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como
parte ou como fiscal da ordem jurídica.
C. Cada parte interporá o recurso independentemente,
independenteme
no prazo e com observância das exigências legais.
D. A eficácia da decisão recorrida não poderá ser
suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada
da a probabilidade de provimento do
recurso.
E. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes
responder
é de 15
(quinze) dias.
50. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso
independente, sendo--lhe aplicáveis as mesmas regras
deste quanto aos requisitos de admissibilidade e
julgamento no tribunal, salvo disposição legal
diversa, observado, ainda, o seguinte:
I. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso
independente fora interposto, no prazo de que a
parte dispõe para responder.
II. Será admissível na apelação, no recurso
extraordinário e no recurso especial.
III. Não será conhecido, se houver desistência do
recurso principal ou se for ele considerado
inadmissível.
IV. O recorrente não poderá, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
I, e II apenas.
III e IV apenas.
II, III e IV apenas.
I e III apenas.

51. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social
que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando
devido, emprega na cobrança meio vexatório ou
gravoso, que a lei não autoriza, pena é de reclusão, de
3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, comete crime contra
a Administração Pública, de:
A.Corrupção passiva.
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B. Prevaricação.
C. Concussão.
D.Excesso de exação.
E. Condescendência criminosa.
52. Conforme o art. 332 do Código Penal preceitua que
solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a
pretexto de influir em ato praticado por funcionário
público no exercício da função,
ão, pratica o crime de
Tráfico de Influência e incorre nas penas de:
A.
B.
C.
D.
E.

Reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Reclusão, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.
Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

53. De acordo o art. 273, do Código Penal,falsificar,
corromper, adulterar ou alterar produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais, incorre na pena de
reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos,
anos e multa.
Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as
ações de importar, vender, expor à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui
ou entrega a consumo o produto falsificado,
corrompido, adulterado ou alterado em relação a
produtos em qualquer das seguintes condições:
I. Sem registro, quando exigível, no órgão de
vigilância sanitária competente.
II. Em desacordo com a fórmula constante do registro
previsto no inciso anterior.
III. Sem as características de identidade e qualidade
admitidas
tidas para a sua comercialização.
IV. Com redução de seu valor terapêutico ou de sua
atividade.
V. De procedência ignorada.
VI. Adquiridos de estabelecimento sem licença da
autoridade sanitária competente.
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de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou
curatelado.
E. A inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado
como meio para a prática de crime doloso ou
culposo.
55. Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade, praticados por qualquer agente público,
servidor ou não, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
Território nas entidades contra Administração
Pública, e notadamente:
I. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem
móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica,
onômica, direta ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratificação ou presente de quem
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser
atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público.
II. Perceber vantagem econômica,
eco
direta ou indireta,
para facilitar a aquisição, permuta ou locação de
bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviço
por preço superior ao valor de mercado.
III. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública,
públi
bens
de
qualquer
natureza
cujo
valor
seja
desproporcional à evolução do patrimônio ou à
renda do agente público.
IV. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou
jurídica que tenha interesse suscetível
suscetív
de ser
atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público,
durante a atividade.
V. Perceber vantagem econômica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza.

Estão CORRETAS as assertivas:
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e V apenas.
III, IV e VI apenas.
I, II, III, V e VI apenas.
II, III, V e VI apenas.
I, II, III, IV, V e VI.

54. De acordo com o Código Penal Brasileiro, são efeitos
da condenação, EXCETO:
A. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime.
B. A perda em favor da união, ressalvado o direito do
lesado ou de terceiro de boa-fé.
C. A perda de cargo, função
nção pública ou mandato
eletivo.
D. A incapacidade para o exercício do pátrio poder,
tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena
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A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III apenas.
I, II, III, IV e V.
II, III, IV e V apenas.
III e IV apenas.
I, II, III e IV apenas.

56. Sobre Contrato Individual de Trabalho, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado
tácita ouu expressamente, verbalmente ou por escrito e
por prazo determinado ou indeterminado.
B. O contrato de trabalho por prazo determinado que,
tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma
vez passará a vigorar sem determinação de prazo.
C. Considera-se por prazo
azo indeterminado todo contrato
que suceder, dentro
tro de 6 (seis) meses, a outro
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contrato por prazo determinado, salvo se a expiração
deste dependeu da execução de serviços
especializados ou da realização de certos
acontecimentos.
D. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do
candidato a emprego comprovação de experiência
prévia por tempo superior a 1 (um) ano no mesmo
tipo de atividade.
E. Contrato por prazo determinado só será válido em se
tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifiquee a predeterminação do prazo, de atividades
empresariais de caráter transitório e de contrato de
experiência.
57. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço
sem prejuízo do salário:
I. Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente,
irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de
trabalho e previdência social, viva sob sua
dependência econômica;
II. Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de
casamento;
III. Até 2 (dois) dias, em caso de nascimento de filho
fil
no decorrer da primeira semana;
IV. Por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho,
em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada;
V. Por 1 (um) dia, para o fim de se alistar eleitor, nos
termos da lei respectiva.
VI. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver
que comparecer a juízo.
VII. Até 2 (dois) dias por ano para acompanhar filho
de até 6 (seis) anos em consulta médica.
Estão INCORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV apenas.
II, III, V e VII apenas.
III, V e VII apenas.
III, V e VI apenas.
I, III e IV apenas.

58. Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento,
conciliar e julgar, EXCETO:
A. Os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da
estabilidade de empregado.
B. Os dissídios concernentes a remuneração, férias e
indenizações por motivo de rescisão do contrato
individual de trabalho.
C. Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas
em que o empreiteiro seja operário ou artífice.
D. Os demais dissídios concernentes ao contrato
individual de trabalho.
E. As ações entre trabalhadores portuários e os
operadores portuários, com exceção do órgão gestor
de mão-de-obra.
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59. Em conformidade com a Lei 8.906, de 04 de julho de
1994, que dispõe
ispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em seu art.
art
35, no qual preceitua que as
a sanções disciplinares
consistem em, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Advertência.
Censura.
Suspensão.
Exclusão.
Multa.

60. Sobre o Processo Disciplinar do Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), analise as afirmativas:
I. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na
OAB compete exclusivamente ao Conselho
Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a
infração, salvo se a falta for cometida perante o
Conselho Federal.
II. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, do
Conselho Seccional
Seccio
competente, julgar os
processos
disciplinares,
instruídos
pelas
Subseções ou por relatores do próprio conselho.
III. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho
onde o acusado tenha inscrição principal pode
suspendê-lo
lo preventivamente, em caso de
repercussão
ão prejudicial à dignidade da advocacia,
depois de ouvi-lo
lo em sessão especial para a qual
deve ser notificado a comparecer, salvo se não
atender à notificação. Neste caso, o processo
disciplinar deve ser concluído no prazo máximo
de noventa dias.
IV. A jurisdição
ção disciplinar não exclui a comum e,
quando o fato constituir crime ou contravenção,
deve ser comunicado às autoridades competentes.
V. O processo disciplinar instaura-se
instaura
de mediante
representação de autoridade competente.
VI. Recebida a representação, o Presidente
Preside
deve
designar relator, a quem compete a instrução do
processo e o oferecimento de parecer preliminar a
ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

II, III e VI apenas.
I, II, IV e V apenas.
I, II, III, IV e VI apenas.
III, IV, V e VI apenas.
I, II, III, IV, V e VI.
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